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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Podzielam g³êbokie zaniepokojenie burmistrza miasta Kêtrzyna Krzysztofa Heæmana wywo³ane dra-

stycznym zmniejszeniem œrodków Funduszu Pracy przyznanych miastu na finansowanie w 2011 r. pro-
gramów na rzecz ³agodzenia skutków bezrobocia. Kêtrzyn od lat znajduje siê w czo³ówce miast
województwa warmiñsko-mazurskiego o wysokiej stopie bezrobocia.

Dotychczasowe œrodki finansowe przeznaczone dla miasta na programy dotycz¹ce aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu w ramach Funduszu Pracy skierowane by³y na realizacjê form aktywizacji
bezrobotnych, miêdzy innymi roboty publiczne i prace interwencyjne. Powodowa³y one okresowe
zmniejszenie stopy bezrobocia, a czêsto by³y jedynym Ÿród³em œrodków na ¿ycie i edukacjê dzieci miesz-
kañców miasta. W mieœcie Kêtrzynie samorz¹d lokalny wspólnie z powiatowym urzêdem pracy od lat
jest organizatorem programu robót publicznych i prac interwencyjnych, w które corocznie by³o zaanga-
¿owanych oko³o dwustu bezrobotnych. Zdajê sobie sprawê ze szczególnie trudnej sytuacji finansów
publicznych, jednak¿e œrodki, które optymalnie mog¹ byæ przeznaczone na zmniejszenie poziomu stopy
bezrobocia, powinny byæ kierowane na tê formê wsparcia bezrobotnych.

Praca jest najlepsz¹ form¹ aktywizacji cz³owieka, wsparcia w jego potrzebach materialnych, a tak¿e
s³u¿y swoistemu uzdrowieniu sytuacji, szczególnie w rodzinach patologicznych, które nigdy nie bêd¹
mog³y ani nie bêd¹ chcia³y skorzystaæ z programów szkoleniowych czy te¿ z pomocy przy tworzeniu w³a-
snych miejsc pracy. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ pieni¹dze kierowane na programy dotycz¹ce aktyw-
nych form przeciwdzia³ania bezrobociu w ramach Funduszu Pracy z jednej strony przyczyniaj¹ siê do
budowania poczucia godnoœci tych ludzi i wzbudzania zaufania do pañstwa, a z drugiej strony zmniej-
szaj¹ ich zainteresowanie biernymi miejscami wsparcia materialnego.

Trzykrotne ograniczenie œrodków finansowych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu pog³ê-
bi ubóstwo i biedê spo³eczeñstwa miasta. Dodatkowo rzesza mieszkañców zostanie pozbawiona jakiej-
kolwiek propozycji aktywizacji zawodowej i bêdzie zmuszona do korzystania tylko i wy³¹cznie z pomocy
spo³ecznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej o podjêcie wszelkich mo¿li-
wych dzia³añ zwi¹zanych z przyznaniem dodatkowych œrodków finansowych na aktywne formy prze-
ciwdzia³ania bezrobociu dla tych powiatów w województwach, w których stopa bezrobocia przekracza
dwukrotnoœæ stopy krajowej, oraz weryfikacjê podzia³u œrodków na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu w ramach Funduszu Pracy na poszczególne województwa.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




